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νωρί εις και άλλα ονό ατα ερ ανών ή γερ ανικών προ όντων  
Συ ητήστε στην τά η

κουσε την κασ τα και πρόσε ε την προφορά

á åñ áíé ð ñ÷ õ ã ñ ìá åñìáíéê õð ñ÷ïõí ã ñ ìáò
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Περισσότεροι από  των τουριστών 
στην Ελλάδα ρχονται από ερ ανία 
και Αυστρία.

Στο nternet υπάρχουν περισσότερα 
από .  γερ ανόφωνα ebsites.

ά ε χρόνο εκδίδονται περισσότερα 
από .  βιβλία στη γερ ανική γλώσσα.

Στη ερ ανία υπάρχουν  πανεπιστή ια 
και ανώτατα ιδρύ ατα.

 γερ ανική γλώσσα ιλι ται 
στην Ο οσπονδιακή Δη οκρατία 
της ερ ανίας, στην Αυστρία, 
στο γερ ανόφωνο ρος της Ελβετίας,
στο ιχτενστάιν και σε διάφορες
περιοχ ς της υτικής και ΑνατολικήςΔ
Ευρώπης u embur   r italien 
Ostbel ien  Ost ran reich .
Συνολικά  εκατο ύρια άν ρωποι

ιλούν τη γερ ανική γλώσσα.

Στον κόσ ο υπάρχουν περίπου .
γλώσσες. Τα γερ ανικά είναι ανά εσα στις πιο
διαδεδο νες. 

Στο ερολίνο υπάρχουν δύο ελληνικοί στα οί
τηλεόρασης  το I  και το 

  r i . 

 των πολιτών της Ευρωπα κής 
Ένωσης ιλούν τα γερ ανικά ως ητρική
γλώσσα.

Ο Έλληνας συγγραφ ας Νίκος α αντ άκης
ησε από το  ως το  στο ερολίνο,

όπου γρα ε την Ασκητική .

á îåñåò áõôá îåñåò áõô
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Ενότητα 

rste ekanntscha t
Πρώτη γνωρι ία. α αίνω να ιλώ για τον εαυτό ου.

α αίνω να συ ητώ ε κάποιον 

Die a ilie 
 οικογ νεια. α αίνω να ιλώ για την οικογ νειά ου 

και να ρωτώ για τη δική σου.

ch  eine a ilie und unsere obb s
Εγώ, η οικογ νειά ου και τα χό πι ας 

obb s
α αίνω να ιλώ για τα χό πι ου και να ρωτώ ε τι

ασχολούνται οι άλλοι στον ελεύ ερο χρόνο τους.
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Lektion

1

Να λ ω το όνο ά ου, τον τόπο 

κατοικίας, την καταγωγή 

και την ηλικία ου

α αίνω  

Πρώτη γνωρι ία

Να ρωτώ το όνο ά σου, τον τόπο κατοικίας, την
καταγωγή, και την ηλικία σου  

Guten a  
ch heiße
An reas.

Carmen Martine .  
n  w her 
mmst u

hnst 
u hier

 w hnst
u    

ie heißt u  

a  Emser 
Straße .  

ch w hne in 
Berlin ilmers r .  

ch mme aus
er ür ei.  
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Lektion

1

AB: .

Emser Straße 

as Bran enbur er 
r

er Bun esta ie Sie essäule

ie Mauer

Berlin e el

a



1.  αρία- ριστίνε πηγαίνει στο αεροδρό ιο

του ερολίνου, για να υποδεχτεί την Ισπανίδα

φίλη της, Carmen.Τα δύο κορίτσια δεν χουν

συναντη εί ποτ . Έχουν ανταλλά ει όνο E Mails, όταν τα

σχολεία τους συνεργάστηκαν σε να ευρωπα κό

πρόγρα α.      

. C.: Entschul i un  mmst u aus Spanien  
C.: a. 

. C.: eißt u Carmen Martine  
C.: ein. 

2. Φανταστείτε ότι η αρία- ριστίνε ή ελε να πάρει από το αεροδρό ιο κάποιον 

άλλο / άλλη φίλο / φίλη που ρχεται από άλλη χώρα. πορείτε να φτιά ετε α ί της 

ικρούς διαλόγους  
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Lektion

1

b

............................................
eißt u Carmen  

.............................................

En lan talien Österreich Griechenlan

ac  C llins nia Bertini eter Müller Maria A rani ti

3. Ποια κφραση από τον παραπάνω διάλογο ταιριά ει εδώ




